Junta de Freguesia de
Viana do Castelo (Santa Maria
Maior e Monserrate) e Meadela
Concelho de Viana do Castelo

Ata n.º 16
Pág. n.º 1

Livro:Pág.507

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 12 DE MAIO DE 2014
Aos doze dias do mês de Maio do ano dois mil e catorze, reuniu na sede, sita na Rua Conde da Aurora, nº
689, pelas vinte e uma horas, o executivo da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e
Monserrate) e Meadela, tendo presidido José António Gonçalves Ramos (Presidente), António José
Rodrigues Soares Basto (Secretário),Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), Carlos Manuel Alves Tavares
(Vogal), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), Maria da Conceição Barbosa Azevedo
(Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). A ordem de trabalhos foi a seguinte:----------------------------1. Prevenção de Quedas nos Idosos: Por solicitação da Cruz Vermelha Portuguesa, foi deliberado ceder as
instalações da União de Freguesias, para que nos dias 14, 15 e 16 de Julho, em Santa Maria Maior,
Monserrate e Meadela, respectivamente, sejam levadas a efeito acções de prevenção de quedas dos
idosos, integradas no projecto “ Mais Saúde na Melhor Idade”.----------------------------------------------------------2. IRIS INCLUSIVÉ: Foi dado conhecimento de um encontro com os responsáveis da IRIS, onde foi solicitado
que dentro do possível seja passada a informação dos diversos eventos, de forma a tentar integrar as
pessoas com deficiência visual nas diversas actividades.-------------------------------------------------------------------3. Trabalho Comunitário (Manuel Jorge Araújo Trindade): Tomado conhecimento do trabalho
desenvolvido na colocação dos sinais de emergência nas instalações da Meadela.----------------------------------4. Aquisição de máquina de cortar relva: Dada a reconhecida necessidade em Santa Maria Maior, foi
deliberado adquirir uma máquina. -----------------------------------------------------------------------------------------------5. Acção Social – deliberados os seguintes subsídios:-----------------------------------------------------------------------A Ana Cristina Gomes Carreiras, 200 € (duzentos euros) destinado a suportar encargos com renda de
casa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Carlos Alberto Dias Martins Vieira, 60,53€ (sessenta euros e cinquenta e três cêntimos), destinado ao
pagamento de factura electricidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Maria João Mendes Correia, 61,76€ (sessenta e um euros e setenta e seis cêntimos), destinado ao
pagamento de electricidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------A Emília Neiva Gonçalves, 22,47€ (vinte e dois euros e quarenta e sete cêntimos), destinando ao
pagamento de electricidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------A Lídia Rosa Santos Vila, 23,99€ (vinte e três euros e noventa e nove cêntimos), destinado ao pagamento
de medicamentos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Convites/Reuniões agendadas:------------------------------------------------------------------------------------------------Instituto Politécnico Viana - Sessão Solene -dia 14 de Maio -15,30 “Auditório”;-------------------------------------Comissão Promotora 25 de Abril - Dia 14 de Maio -18 horas “CCAM”;-------------------------------------------------Reunião ARH,APA e Capitania - 15 de Maio -10,45 horas “Santa Maria Maior”;-------------------------------------Convívio AATEC-Noite de fados - 16 de Maio “Sé Catedral”;--------------------------------------------------------------Convívio AATEC – Almoço -17 de Maio “Quinta da Presa”;-----------------------------------------------------------------
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ZIF Serra Santa Luzia (7ª Assembleia-Geral) - 23 de Maio – 17,30 horas “ Freixeiro de Soutelo”;--------------Jantar Comemorativo 37º GDMeadela - 24 de Maio-20 horas “Vianinha”;-------------------------------------------Padre Fontes – Ronda Típica Meadela-24 de Maio; -------------------------------------------------------------------------Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela - 24 de Maio;--------------------------------------------------------------Centenário Manuel Espregueira Oliveira - Dia 29 -17,00 “Turismo Habitação Manuel Espregueira“;----------Comissão Festas da Meadela -Apresentação Cartaz e Programa – Dia 30 de Maio – “Quinta da Presa”;------7.Comemorações 25 de Abril: Tomado conhecimento da oferta à União de Freguesias de azulejo alusivo à
efeméride.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Festival de Maio: Dada uma panorâmica de como decorreu o Festival, realizado no Teatro Sá de
Miranda, e a recepção aos Grupos efectuada na Meadela. Tomado conhecimento da oferta à União de
Freguesias de Prato Pintado à mão, alusivo a este evento.-----------------------------------------------------------------9.Coroas de Maio 2014: Tomado conhecimento de como decorreu o concurso e das respectivas
classificações. Para que conste abaixo se descrevem as principais classificações e respectivos prémios:
Estabelecimentos Ensino/Associações
Particulares
1º ASCISF -----75€
1º Laura Silva Araújo ---------75€
2ºSecundária de Monserrate- Menção Honrosa-Livro 2º Margarida Cerqueira---Menção Honrosa –Livro
3ºEscola Primária de Monserrate-M. Honrosa-Livro
3º Maria Granada---M. Honrosa-Livro
4ºJardim Inf. Monserrate-M. Honrosa-Livro
4º N/Atribuído
O Júri foi constituído por: Rosa Figueiredo, Rui Salgueiro, António Basto e José Filgueiras.
10-XXIII Jornadas de Arte Popular: Deliberado dar continuidade à realização das Jornadas de Arte Popular.
Dentro do possível vai procurar-se manter o mesmo nível e programação de anos anteriores. Em princípio
apontou-se a realização de um Bailarico Popular; Jogos Populares, Sueca; Malha e Dominó; Coroação a S.
Pedro; Missa Sr. Dos Aflitos, Concurso de Pesca, Noite de Fados etc.--------------------------------------------------11. Atribuição de Subsídios-Deliberado atribuir os seguintes subsídios:------------------------------------------------ À Associação de Moradores da Cova: para apoio na realização de arraial popular nos dias 20 e 21 de
Junho 750€ (setecentos e cinquenta euros);----------------------------------------------------------------------------------- A Expressões (Teatro Popular): Apoio em despesas com a participação do tradicional Judas da Ribeira, no
teatro popular a realizar nas Neves, em Julho até 150€ (cento e cinquenta euros);--------------------------------12.OTLS de Verão: Deliberado manter a organização dos OTL’s de Verão, a exemplo do que tem sido
prática em anos anteriores e que vai ao encontro da preocupação de muitos pais. Reconhecida a
necessidade de avançar quanto antes com o planeamento e a solicitação do habitual apoio junto da
Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Reunião de Compartes Baldios: Tomado conhecimento da criação de comissão de compartes.-----------14. Cedência de instalações: Deliberado ceder com carácter provisório as instalações de Santa Maria
Maior a Maria Margarida Correia Leitão Granada para a criação de trabalhos artesanais.------------------------15. Encontro com alunos da Escola Superior de Educação: Dada a informação de encontro com alunas da
Escola Superior de Educação, aos quais se encontram a fazer o levantamento da realidade e necessidades
dos munícipes da 3ª idade de Monserrate e Santa Maria Maior, a viver sós, e com dificuldades.----------------
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16. Encontro com os SMSBVC (Eng.º Victor Lemos, Arq. Nobre e Engª Ana): No cumprimento do
anteriormente combinado, no dia 04 de Abril a visita com Vereador Eng.º Victor Lemos e Vereador Arq.
Luís Nobre não se concretizou, pois as condições climatéricas não o permitiram e era nosso intuito a visita
a vários locais. O Vereador Eng.º Victor Lemos tendo disponibilidade de agenda no dia 6 de Maio, ligou-nos
no sentido de ver se seria possível um encontro ao que acedemos. Assim pelas 11 horas, iniciamos visita a
alguns locais com anomalias que há muito se têm colocado aos SMSBVC e Câmara Municipal. Pelas
12h15m, a pedido do Eng.º. Victor Lemos, apareceu o Arq. Luís Nobre. Para que conste, abaixo se
descrevem os locais e anomalias salientadas:---------------------------------------------------------------------------------Estação Elevatória – (Rua dos Pescadores) - Obra em execução no presente;-----------------------------------------Parque Infantil – (Portuzelo);-------------------------------------------------------------------------------------------------------Telhado Associação Moradores de Portuzelo e legalização de sede;----------------------------------------------------Rua Poço Pescadouro (levantamento-águas pluviais/piso);----------------------------------------------------------------Buraco no pavimento da Rua das Paredelhas;---------------------------------------------------------------------------------Cemitério (abertura para colocação contentor);------------------------------------------------------------------------------ Rua do Lacerda e Rua do Bazerra- (escoamento aguas);-------------------------------------------------------------------Associação Moradores Cova (legalização sede e intervenção nas instalações desportivas);----------------------Após ter sido dada a presente informação, o Vogal Carlos Tavares solicitou que fosse descrito na acta o seu
descontentamento por o Eng.º Victor Lemos não ter aparecido na data da visita em tempos marcada, e ter
aparecido agora, ter feito visitas a bastantes locais, não possibilitando deste modo a sua presença.----------O Presidente do Executivo disse que a não comparência na primeira data apontada foi acordada
telefonicamente, motivada pelo estado do tempo, já que desse modo não teria sido possível visitar os
locais com o dia chuvoso como estava. -----------------------------------------------------------------------------------------17- Tubo rebentado no bairro IRHU (Meadela): Apesar de terem sido tomadas medidas de remedeio pelo
pessoal da União de Freguesias, vão ser feitas diligências junto do IRHU para a sua urgente reparação. ---------No final, depois de lida a presente ata, composta por três folhas devidamente numeradas e rubricadas,
a Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu, por mim António José
Rodrigues Soares Basto, e pelos presentes que o pretendam fazer.---------------------------------------------------------A reunião foi encerrada às vinte e três horas e quarenta e cinco minutos.-------------------------------------O Presidente
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